عظمت خدا
اغلب ما وقتی به خدا فکر میی نیی ،ا افکاامیاا بیا اتکیراا ا میا ی میا م یدو میی یا و خیدا اا یدی عخید و ا ید خیا
می ب،ی . ،الدته بیرا ا یم مبلیب میی ایااا ا یرا ورفیت یاا عخید بایر م یدو انیت و ا ا یم م یدو ت میی ایاا ،
ا تظاا ا ته با  ،نیه عظمیت واق یی خیدا اا اک نیی ،و بایانی . ،متانیتا ه نمی،م یاا افکیاا م یدو ابیاا خیدا اا ا
نما ی نیه خا یاا اا الد،یداا و می ندی میی ا یید ،ین میی ب،یی ،و یاا بیه کیا ا یم نیه نتیات مخید اا بیا قیت و
عم،خا مباله نی ،اا خدا اا آ بیاا نیه واق یا نمیت بایانی ،بیه وتتیه نیا و ا یال ،ا میا ی متانید میی یا و بیه نمی،م
ل،یید ا مییاا اغلییب ی ،ت و عدییا ا مییا نی ییرااا انییت .ا مییاا نییا امییروه ور ییه خ،لییی بییه خییا مییی بالییید و افکییاا
اا ید و ا یم ممکیم انیت باعی یا نیه میا
بلیدپرواها ه اباا خا اا امیا م میاد ابیاا خیدا افکیاا نا ید و م یدو
ا با بی ا ترامی به خیدا ایا نیی ،یا ا یم نیه ییاخت غلبیی اه خیدا واق یی و عظمیت او بیه نیت آوا ی  .یاا امیروه
اأن،د بر ا م انت نه خدا د وکیا صییی انیت ا میا یی،م بر ا یت میی نیی ،نیه خیدا نی مسید خیا میا انیت و بیه
خایر نم،م خا نیم خیدا بیه میا میی وا ید نیه ییره اتکیر میا میدت بیه خیدا بیا ید ا میا ی میا آغایته انیت .خیدا ا
نممش می وا د  :فکیر نر ید میم نی ما یید یما نمیت منماا  )05:12میا ا میاا نیا فکیر میی نیی ،نیه خیدا مت یا
ما ییید بمیی،اا فخییح بییا ا مییا پیی،ش مییی او و ییه اه او اهییالی عملییی ییا عیید ا اییر ا افکییاا خییا ااا ییا ی خییدا اا
یاا م دو می ب،یید نه فکر میی نییید ی،باا اه نیر ییرد اا خایه خیدا اا خیش بیر آت میی نیاه ا یا ا یم نیه اویر
بر فرض ن متاکه یا نیه خیدا خایه و بر امیه ا نی ا ظیر اا ا مسید ا میاا نیا ام و ظیرا مرایب ا یا ا ،،یر
انت و بادخر نمتید نما ی نه فکر میی نییید نیر یه قیدا نی خیدا قداامیید با ید ا ا دا یت ا یم قیداا م یدو انیت
نه مدا ا بر اخت،اا و آها ا ماا ییاا ایأر،ر بای اا نیه بایر بیه هیااا ما ی،م نیانی ا ب،ا یدا امیا با ید بیدا  ،نیه خیدا
ما ید میا م یدو ،میتا او ابید ا نیرمد ا قیا ا مبلی و عظی ،انیت .خیدا میا اا ا نیت نیا خیا ا ورفتیه ولیی میا
صییی انیت ولیی بیرخمد میا او عظی ،انیت .بلیه
نرون می ااا  ،او اا ا نت نیا خیا با،ی ر  .او ما یید میا وکیا
خییا ا مییی خاانییت نییه بییا باییر ویانکییاا ااببییه
او خییدا ی صیییی انییت و بییه خییایر نمیی،م ید ی خاانییت و ااا
صیی ا یته با ید .ویانی میی ییا نیه " میم قدیا یداا نیه ایدیا اا انیتااا ا میاا بیه ع،میی ممی ،بیه عییااا
فد ه ویاناا ما با د " ا م افرا می پیداا ید نیه اا انیتااا بیه قدیا نیر ا یا قدیا کیر ا آا نیا بمیتای اا ا یا ا یم
نه ا م ما نمت ،نه ایم ،می و،یر اا انیتااا یی و بیاا با ید با ید ا یم ا یصال ا خ،یا خیا فکیر میی نییید
نه به ا یم یکد میی ااا یید ا میج ایاا اا نیه ند یه ا اه ییرد خیدا عظی ،انیت و اانیح اوس مخدنیش ا ع،میا
مم ،به ما مکااد د بی اریر ما یید ا یالی نیه افکیاا و ییرم خیدا ما یید میا ،میت و اه ییره فکیر میا بمی،اا بیادار و
وادار انت اا او خدا عظ ،انیت .ا یم ما یاا نیه ایا یه ا یداه بایر وییا نیاا ابیاا خیدا مت یا و عظی ،می یرد
ید انیت بمی،اا باعی یاتتی انیت .خیدا قیرا ب،میت و کی امیروه نی،خ یدانتی بیا خیدا عظی ،و مختیدا نتییات
ا یم مید ب،ایتر بیه ی له لیرهاا ید یمع یدانت اا
مخد داا ا ا واقع می اااا وتت نیه خیدا نیت پیروا
اصی،ما ا میا ی انیت و
اا اا پر کا خاا ،د نیرهدر .خیدا ی نیه امیروه اه او هی دت میی یا ب،ایتر نیت پیروا
با ا مانیاا ییرد انیت یه وکیا د تییانی نیه عظمیت و یکانش غ،رقابید ااهی،ت انیت .ویانی برخیی افیرا یی،م
می وا ید نه  :خیدا آا ییاا نیه یما میی وا ،ید ،میت و ب ید خیدا اا بیا اصی،ما ا میا ی خا یاا ااهی،ت میی نییید و
بد دی انت نه با آا خ دا نت پیروا خ،یا خیا اا یی نمیتید و فکیر میی نییید نیه خیدا واق یی نی اه آ دیا اا یی
انت اما ا م یاا ،مت و ما میی ایاا  ،بیا ا یم ییره فکیر پا ایی او واق ،یت نیا بکای ،ا ا واقیع ا یم وا یه ا د ای،دا
اباا خدا ما ا ار اآ یا ی با خدا واق یی انیت و میی یا وتیت یاعی خیدا ایانیی انیت .یاا اویر بصیاان ،میبخیی
به ما اا اا نی ،ن،خ فرقی ب،م قدا دا تم خدا ی نه عظمت م ض انت با میکر وکا خدا با ا ،مت.
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